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Divisão de recursos de custeio a centros 
será feita por método aplicado pelo MEC

A Udesc realiza neste mês a campanha “Jun-
tos pela prevenção”, referente ao Outubro Rosa 
e ao Novembro Azul, nos centros de ensino e na 
Reitoria. Além de promover ações de conscienti-
zação sobre o câncer de mama e o câncer de prós-
tata, a iniciativa arrecada doações para o Centro 
de Pesquisas Oncológicas (Cepon) e os centros 
regionais de combate ao câncer do Estado. Estão 
sendo arrecadadas fraldas geriátricas, produtos de higie-

ne pessoal e mechas de cabelos para a confecção 
de perucas. Os donativos podem ser entregues 
na Coordenadoria de Desenvolvimento Humano 
(CDH), na sede do Campus I, em Florianópolis, e 
nas coordenadorias de Recursos Humanos das 
unidades. Nos centros de ensino, a programação 
do Outubro Rosa prevê ainda diversas atividades 
promovidas por iniciativas de professores, técni-

cos e acadêmicos das unidades. [lEia+]

Servidor pode contribuir com doações para campanha

A Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan), da Udesc, 
anunciou em reunião com todos os diretores-gerais dos 
centros de ensino na última sexta-feira, 6, uma mudança 
no critério de distribuição do orçamento de custeio às 
unidades. Agora, os recursos serão distribuídos de uma 
maneira mais técnica, por meio da matriz 
OCC, desenvolvida pela andifes, a mesma 
aplicada pelo Ministério da Educação (MEC) 
nas instituições federais.

No modelo anterior, usava-se uma lógica 
histórica, com os números incrementados de 
acordo com as necessidades de cada unidade. Já a matriz 
OCC tem, por princípio, a utilização do cálculo do “aluno 
equivalente”, ou seja, o aluno regular matriculado em um 
determinado curso, ponderado pelo Fator de Equiparação 
de Carga Horária e pelo Fator de Esforço do curso. 

“Optamos por utilizar os conceitos já consolidados 
pelo MEC para garantir mais precisão técnica, transparên-

cia e equidade na distribuição de recursos de custeio na 
Udesc. Entretanto, considerando a estrutura multicampi 
da Udesc, um terço deste valor foi dividido igualitaria-
mente e o restante através da nova metodologia”, explica 
o pró-reitor de Planejamento, Márcio Metzner.

Para 2019, serão alocados R$ 36.168.297 
diretamente aos centros, o que significa 
46,5% dos valores totais de custeio da uni-
versidade. Somados aos gastos com bolsas, 
auxílios e programas de ensino, pesquisa e 
extensão, esses valores representam 89% 

do custeio descentralizado na Udesc.
Por se tratar de um sistema de partição, a implan-

tação do novo modelo será gradual para minimizar os 
impactos nos centros. O objetivo é que, até 2023, a pro-
posta seja totalmente implantada. 

Confira no site da Proplan como ficará a distribui-
ção de recursos por centro em 2019.

FOtO: CINtHIA gODOy

 
Professores e técnicos podem se inscrever até o próximo dia 26 para trabalhar como 
fiscais e alas no Vestibular de Verão 2019. a prova será aplicada em 25 de novembro.

Metodologia foi 
apresentada pelo reitor 
aos diretores-gerais

Para 2019, serão 
alocados mais 

de R$ 36 milhões 
diretamente  
aos centros

http://bit.ly/CampanhaUdesc2018
http://www.andifes.org.br/
https://www.udesc.br/proreitoria/proplan/or%C3%A7amento
http://bit.ly/Verao2019Fiscal
http://bit.ly/Verao2019Fiscal
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ligia liani Barz – Udesc Joinville Fernanda Karla Metelski – Udesc Oeste Roger Correa Espindola – Udesc Cefid

Sempre disposta a contribuir

Apaixonada por livros, a técnica universitária 
Maisa de Amorim Bleyer já trabalhava como 
bibliotecária na Universidade do Sul de Santa 

Catarina (Unisul), em tubarão, quando, há cerca de oito 
anos, resolveu prestar concurso público para ingressar 
na Udesc Laguna.

Hoje, além de atuar como bibliotecária, Maisa é 
coordenadora da Biblioteca do Centro Superior da Re-
gião Sul (Ceres) e adora o que faz. “Minha experiência 
na Udesc tem sido maravilhosa, e fico feliz em contri-
buir com as experiências que adquiri em outras biblio-
tecas que trabalhei.”

Segundo Maisa, todos os processos administrati-
vos que envolvem um órgão público são oportunida-
des de adquirir conhecimento e passar 
por experiências enriquecedoras.  “Ado-
ro quando o pessoal da Coordenadoria 
de Eventos da Udesc me pede para aju-

dar na organização de jogos entre alunos e dos jogos 
entre os servidores”, cita.

A servidora está sempre disposta a ajudar e partici-
pa de reuniões de departamento e de reuniões de con-
selhos superiores. Quando pode, apoia a organização 
das formaturas da Udesc Laguna e de outros eventos 
da universidade. “Contribuir em outros segmentos da 
universidade, além de trabalhar na biblioteca, é estimu-
lante pra mim.”

Fora da Udesc, Maísa curte a companhia do marido, 
David Melo da Silva Júnior, gosta de viajar, ir à praia, en-
contrar amigos e dar uma atenção especial à sua sobri-
nha. “Para os dias de folga, conversar é meu maior pra-
zer. Cultivo e mantenho amizades para uma vida. Sou 

agitada e, pra mim, não tem 
tempo ruim para promover ou 
ir em festas”, conclui.

Papo-rápido
Aniversário: 22 de dezembro 
Livro de cabeceira: augusto Curi  
Filme favorito: Chave de Sarah 
Passeio inesquecível: Rio de Janeiro 
Uma pessoa exemplar: meu irmão, 
Jair de amorim Bleyer 
Uma paixão: minha sobrinha, 
alissa da Silva Bleyer, de 9 anos 
É torcedora: Brasil 
Culinária: File mignon com farofa. 
adoro cozinhar

Perfil
Maisa de amorim Bleyer

Técnica da Udesc laguna

Maisa com o 
marido, David



Fique por dentro

tem
inscrições abertas para programa Esag Sênior em 2019
u Até o dia 31, estarão abertas as ins-
crições para o programa de extensão 
Esag Sênior 2019, que oferece forma-
ção complementar em Administração 
para pessoas com mais de 45 anos. 
gratuito e com um ano de duração, 
o programa da Udesc Esag prevê au-
las a partir de março, três vezes por 
semana, além de atividades comple-
mentares. Esta será a 18ª turma do 
programa, promovido desde 2003. 
São oferecidas 50 vagas. [lEia+]
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Equipamento inovador 
u Uma parceria entre a Udesc Ce-
fid, o Ifsc e a Fapesc criou um novo 
equipamento, sem similar no mer-
cado, para uso em pesquisas na 
área de Fisioterapia. O aparelho – 
uma esteira automatizada aliada a 
uma câmara hiperbárica para testes 
ergométricos em camundongos – 
foi entregue no dia 8. [lEia+]

Planeta.doc Conferência
u A professora Carolina Andion, 
da Udesc Esag, e o técnico gus-
tavo Kogure, coordenador do 
projeto Udesc Lixo Zero, serão 
palestrantes do 3º Planeta.doc 
Conferência, na próxima terça-
feira, 16. gratuito, o evento será 
na Ufsc, em Florianópolis, e tem 
inscrições pela internet. [lEia+]

Udesc na final do Prêmio lixo Zero 
u A Udesc é uma das três concorrentes ao 1º Prêmio 
Lixo Zero do Brasil, na categoria “Educação e cons-
cientização”. A premiação será no dia 20, no Museu do 
Amanhã, no Rio de Janeiro. Uma das ações é a Semana 
Udesc Lixo Zero, que terá sua segunda edição entre os 
dias 22 e 26. Alunos e servidores podem criar ativida-
des para o evento. [lEia+]

Plano de cooperação humanitária
uO grupo Coordenado em gestão de Riscos e Desastres 
(Ceped), da Udesc, assinou convênio com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para ela-
boração de um plano de cooperação humanitária interna-
cional no Brasil. Docentes  e pós-graduandos da universi-
dade integram a equipe técnica da Udesc no projeto, que 
deve ser desenvolvido em sete meses. [lEia+]

Novo prédio da Udesc lages
u Foi inaugurado nesta quarta-feira, 10, o prédio da 
Engenharia Florestal da Udesc Lages. Com 5,5 mil me-
tros quadrados, recebeu investimento de R$ 10,4 mi-
lhões, recursos próprios da universidade. [lEia+]

acesse o Calendário 
acadêmico 2019

Capes aprova doutorados em 
Design e Música na Udesc

Seis cursos de graduação da universidade 
obtêm nota máxima no Enade 2017

Programa de auxílio à Participação em Eventos (Proeven) aceita inscrições de docentes até dia 22

Equipamento será 
usado para pesquisas 

em Fisioterapia

https://www.udesc.br/noticia/udesc_abre_inscricoes_para_formacao_complementar_em_administracao_a_pessoas_com_mais_de_45_anos
http://bit.ly/NovoEquipamentoPesquisa
http://bit.ly/PlanetaDoc2018
http://bit.ly/SemanaLixoZeroUdesc2018
http://bit.ly/SemanaLixoZeroUdesc2018
http://bit.ly/UdescPremioLixoZero
http://bit.ly/ConvenioUdescCeped
https://www.udesc.br/noticia/udesc_inaugura_obra_da_engenharia_florestal_em_lages_com_recursos_de_r__10_milhoes
http://bit.ly/UdescCalendario2019
http://bit.ly/UdescCalendario2019
https://www.udesc.br/noticia/capes_aprova_cursos_de_doutorado_em_design_e_musica_na_udesc
https://www.udesc.br/noticia/capes_aprova_cursos_de_doutorado_em_design_e_musica_na_udesc
https://www.udesc.br/noticia/seis_cursos_de_graduacao_da_udesc_obtem_conceito_maximo_na_prova_do_enade_2017
https://www.udesc.br/noticia/seis_cursos_de_graduacao_da_udesc_obtem_conceito_maximo_na_prova_do_enade_2017
http://bit.ly/UdescProeven201901


Gestão em movimento O gestão em Movimento apresenta momentos importantes 
da universidade, representados pela sua equipe de gestão, por 
meio de fotos. O objetivo é contribuir com a transparência, 
assim como prestar contas das atividades mais relevantes.

Prêmio lixo Zero Brasil & Planeta.doc

sustentável
Por Gustavo Kogure

O projeto Udesc Lixo Zero foi selecionado para 
concorrer ao 1° Prêmio Lixo Zero Brasil na categoria 
“Educação e Conscientização”. O prêmio será entre-
gue no próximo dia 20, no Museu do Amanhã, no 
Rio de Janeiro. A votação ocorre pela internet e 
está aberta até dia 19. No dia 16, o projeto será apre-

sentado na conferência Planeta.doc. Inscreva-se no 
evento por meio deste link e participe! A conferên-
cia apresentará os principais projetos socioambien-
tais do País. Recuse, reduza, reutilize e, se tudo der 
errado, recicle! Um mundo menos descartável co-
meça por você.

Prestação de contas, transparência e a agenda 
dos representantes da gestão da Udesc

Quer conversar com o reitor? Participe do projeto Gabinete de Portas abertas. agende pelo telefone (48) 3664-8104

Tá na agenda
16/10 abertura do 37º Colóquio do Comitê Brasileiro de História da arte, no Museu da Udesc

21/10 Colóquio internacional de Gestão Universitária, em loja, no Equador

24/10 Reunião da associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (abruem), em Brasília

Comunica

Você conhece alguma ação sustentável no seu centro de ensino? 
Envie sugestões para gustavo.kogu re@udesc.br. Acesse www.udesc.br/sustentavel.

O reitor, Marcus Tomasi, prestigiou a aula magna do Mestrado Profissional em 
Enfermagem na atenção Primária à Saúde, realizada no dia 4, na Udesc Oeste.

a coordenadora de Projetos e inovação da 
Udesc, Elaine Zeni Vieira, participou de um 
encontro sobre o Pacto pela inovação nesta 
quarta-feira, 10, no instituto da indústria. O 
evento apresentou a iniciativa à imprensa.

Tomasi participou da abertura do 1º Seminário de inovação para o Controle Social da 
Gestão Pública, promovido pela Udesc Esag e pela advocacia-Geral da União (aGU).

O reitor da Udesc, Marcus 
Tomasi, é um dos três indicados 
para a fase final do Prêmio 
Personalidade RH de Santa 
Catarina, que identifica e premia 
profissionais que tenham 
contribuído para a implantação 
e a disseminação das melhores 
práticas de gestão de pessoas. O 
anúncio do vencedor será feito 
em 22 de novembro, em itajaí. 

Tomasi recebeu nesta quinta-feira, 11, o 
presidente da associação Brasileira do 
Carvão Mineral, Fernando luis Zancan, para 
conversar sobre o Plano de Desenvolvimen-
to Regional do Sul de Santa Catarina.

O vice-reitor, leandro Zvirtes, participou de 
evento sobre o programa Pacto Universitá-
rio em Educação em Direitos Humanos, no 
dia 9. Os representantes do MEC no encontro 
também foram recebidos pelo reitor.

Tomasi prestigiou 
o lançamento do 
livro do diretor-
geral da Udesc 
Oeste, Dilmar 
Baretta, com o 
título “Práticas de 
ensino em Ciên-
cias e Biologia”.

https://premiolixozero.com.br/cadastro/
https://www.sympla.com.br/planetadoc-conferencia-2018__368816?utm_campaign=planetadoc_conferencia_email_marketing_2_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.udesc.br/sustentavel
https://www.udesc.br/noticia/udesc_recebe_1__seminario_de_inovacao_para_o_controle_social_da_gestao_publica
https://www.udesc.br/noticia/udesc_recebe_1__seminario_de_inovacao_para_o_controle_social_da_gestao_publica
http://bit.ly/PersonalidadeRHSC
http://bit.ly/PersonalidadeRHSC
http://bit.ly/PersonalidadeRHSC


a Reitoria da Udesc lançou um programa 
inédito de descentralização de recursos na 
instituição, no qual os centros de ensino têm 
autonomia para decidir onde farão investi-
mentos de infraestrutura, conforme priori-
dades locais. Foram R$ 10 milhões em 
investimentos: VERDaDE.

O programa Equipa+ destinou, em duas 
etapas, o valor de R$ 10 milhões para os 
centros investirem, por exemplo, em compu-
tadores, notebooks, tablets, equipamentos de 
rede, projetores, softwares, veículos e móveis. 
A primeira fase ocorreu em julho, com a 
liberação de R$ 3 milhões. Outros R$ 7 mi-
lhões foram liberados no início de setembro. 
O que não for gasto neste ano será assegura-
do ao centro em 2019.

A distribuição de recursos aos centros seguiu 
critérios técnicos baseados na Matriz OCC, que 
é a metodologia adotada pelo governo federal 
no repasse às universidades federais, conside-
rando a complexidade dos cursos e o número 
de estudantes.

Reconciliações
Relações humanas não são fáceis. Muitas vezes nos desen-

tendemos com as pessoas com que temos mais intimidade. 
Podemos ficar tão decepcionados com a atitude de alguém 
querido que acabamos por nos afastar dessa pessoa.

Pior ainda, podemos até conviver com quem nos ma-
goou, mas criamos uma barreira interna e, mesmo que 
essa pessoa esteja ao alcance dos nossos olhos, ela pode 
permanecer “em quarentena”, afastada do nosso coração.

Então, quando surgir a oportunidade de uma aproxi-
mação, procure conversar com essa pessoa. Busque ter 
uma visão objetiva do que houve e procure ver a situação 
através dos olhos dela.

Nesse diálogo, dê espaço e liberdade à outra pessoa. 
Busque compreendê-la. Seja honesto e diga o que apren-
deu com a experiência. Mesmo que não consiga consertar 
as coisas, faça o seu melhor.

Somos humanos e, sem querer, podemos ferir as pessoas 
que mais amamos, por ignorância ou falta de tato. Mas, os 
desentendimentos também ensinam. Podemos aprender e 
evoluir.  Basta tomar a decisão de ser melhor, de se superar.

Você tem sugestões para esta coluna? Escreva para ce-
lia.penteado@udesc.br. Ouça o programa Equilíbrio: do-
mingo, às 17h, na Rádio Udesc FM Joinville (91,9); terça, às 
8h, e quarta, às 13h, na Rádio Udesc FM Florianópolis 
(100,1) e na Rádio Udesc FM Lages (106,9).

Equilíbrio
Por Celia Penteado
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Espaço do leitor
“tão quanto eu, minha familia também ficou muito feliz pela 
publicação (do perfil no Comunica Udesc nº 138). Muito obriga-
do pela lembrança.” FERNaNDO FURlaN, técnico da Reitoria

Cliccomunica

Comunica
O Programa de Orientação para Aposentadoria 
da Udesc (Popa) concluiu sua primeira turma 
em lages. Com dez módulos, sobre temas va-
riados, a edição reuniu técnicos do  Centro de 
Ciências Agroveterinárias (CAV) e uma servidora 
da Secretaria Municipal da Educação, que elogia-
ram a iniciativa. Cláudia da Rocha afirmou que o 
programa foi além do que esperava: “Agradeço 
por essa oportunidade de despedida com valori-
zação e consideração a nós”. Diane Perkowski se 
emocionou nos encontros: “Este programa me 
tornou mais feliz e sou grata pela acolhida”.

Total:  R$ 7 milhões

CCT R$ 1.148.244

CaV R$ 958.408

CEO R$ 592.982

Esag R$ 552.914

Ceart R$ 546.102

Cefid  R$ 501.626

Ceres R$ 493.701

Ceplan  R$ 489.160

Ceavi  R$ 470.729

Faed  R$ 460.489

Cesfi  R$ 452.920

Cead  R$ 332.714

Veja quanto cada centro recebeu na 
segunda fase do programa Equipa+:

www.udesc.br/comunicacao/comunicaudesc
https://www.udesc.br/noticia/programa_de_aposentadoria_da_udesc_finaliza_atividades_da_primeira_turma_de_lages
https://www.udesc.br/noticia/programa_de_aposentadoria_da_udesc_finaliza_atividades_da_primeira_turma_de_lages

